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KLASA: 406-01/18-03/36 
URBROJ: 535-05/1-19-06 
 
Zagreb, 14. veljače 2019. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 
38. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/18-03/36, URBROJ: 535-05/1-19-02, u otvorenom 
postupku javne nabave javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom 
vrijednosti za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine, ev. br. 1/2019, 
Naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje:  
 
 

OBJAŠNJENJE I IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
I. OBJAŠNJENJA 

 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje dokumentacije o 
nabavi kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt dostavio je zamolbu za izmjenom tehničke specifikacije vozila u Grupi 
1, redni broj 1.1.  
Gospodarski subjekt navodi da proizvođač vozila kojeg zastupa već duži niz godina u svojoj 
ponudi nema pričuvnu gumu standardnih ili smanjenih dimenzija već se koristi set za 
popravak gume, brtvilo i kompresor za napuhivanje, smješteno u prtljažniku.  
Gospodarski subjekt moli izmjenu tehničke specifikacije kako slijedi: 
Pričuvna guma standardnih dimenzija ili smanjenih dimenzija (smanjenih dimenzija u slučaju 
da ju proizvođač nudi kao jedinu opciju u serijskoj opremi s osiguranim prostorom za njezin 
smještaj. Ukoliko vozilo nema opciju u serijskoj i dodatnoj opremi prostor za smještaj 
pričuvnog kotača, moguće je ponuditi vozilo kod kojeg je pričuvni kotač smanjenih 
dimenzija isporučen i učvršćen u prtljažniku vozila zatvoren u adekvatnu navlaku sa 
kompletnim alatom potrebnim za izmjenu istog.)  

 
Naručitelj će uvažiti traženje gospodarskog subjekta i napraviti izmjenu na način da će omogućiti 
predloženo, uz dodatni tehnički zahtjev da pričuvni kotač mora biti fiksno učvršćen.  
 
 

2. Gospodarski subjekt dostavio je zamolbu za izmjenom bodovanja za grupu 2. Gospodarski 
subjekt navodi kako obzirom na namjenu vozila za prijevoz diplomata i ostalih gostiju koji će 
sudjelovati u radu institucija u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Europskom Unijom, 
2020. godine, te da se od vozila očekuje da zadovolje određene minimalne tehničke kriterije, 
predlaže da se u sustav bodovanja uvrsti i određeni kriterij koji će odražavati kvalitativne 
karakteristike ponuđenog proizvoda, a kako bi samo bodovanje bilo objektivno u odnosu na 
trenutni sistem koji ide u prilog proizvodima niže cijene i minimalnih tehničkih karakteristika. 
Na taj način se diskvalificiraju proizvođači koji su u mogućnosti ponuditi proizvod više cijene 
i tehničkih karakteristika obzirom da je osnovni kriterij mjesečna rata operativnog leasinga.  
 

a) Iz tog razloga gospodarski subjekt predlaže da se u bodovanje za Grupu 2. u postotku 
od 15% uvrsti sljedeći kriterij koji se odnosi na snagu pogonskog agregata, a koja je 
u ovoj kategoriji postavljena nisko uzevši u obzir tip vozila (8+1 sjedala, namjena za 
prijevoz putnika).  
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88 – 99 kW  0 bodova (traženi minimum)  

100 – 109 kW  5 bodova  

110 – 119 kW  10 bodova  

120 kW i više  15 bodova  

 
b) Iz tog razloga gospodarski subjekt predlaže da se u bodovanje za Grupu 2. u 

postotku od 10% uvrsti sljedeći kriterij koji se odnosi na tip mjenjača  
 

Ručni mjenjač  0 bodova (traženi minimum)  

Automatski mjenjač  10 bodova  

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi, točke 
26. Kriterij za odabir ponude. Naručitelj je odredio kriterije bodovanja i relativni značaj oba kriterija 
ovisno o tome što mu pruža dodatnu kvalitetu prilikom korištenja vozila. U tom pogledu, raspolaganje 
brojem vozila kako je određeno u dokumentaciji o nabavi je bitno te je stoga naručitelj i odredio kao 
kriterij kvalitete i najviše bodova će dodijeliti najbržem roku isporuke zamjenskog vozila. Nadalje, 
Naručitelj je odredio minimalne tehničke uvjete koje traženo vozilo u grupi 2. mora  zadovoljiti, te je 
sukladno propisanom, gospodarskim subjektima ostavljeno na odluku da li će ponuditi vozilo 
minimalno tražene snage ili veće snage, a isto tako da li će ponuđeni mjenjač biti ručni ili automatski. 
 
 

3. Gospodarski subjekt dostavio je zamolbu za izmjenom tehničke specifikacije vozila u Grupi 
2, redni broj 2.1.  
Gospodarski subjekt predlaže da se dio tehničke specifikacije u dijelu propisanog za 
zatamnjeno stražnje vjetrobransko staklo i bočna stakla putničkog prostora folijom izmjeni na 
način da glasi:  
n) Tvornički zatamnjena stražnje vjetrobransko staklo i bočna stakla putničkog prostora  
 
Gospodarski subjekt navodi kako su tvornički ugrađena zatamnjena stakla kao takva 
homologirana i ispitana te predstavljaju najkvalitetnije rješenje za navedeni tip vozila. Isto 
tako, u slučaju potrebe za izmjenom istog uslijed oštećenja, popravak i zamjena će biti 
obavljeni u najkraćem mogućem roku. 

 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, na način da se uz već propisanu 
odrednicu o nuđenju vozila sa staklima zatamnjenima folijom također omogućava i nuđenje vozila 
sa tvornički zatamnjenim staklima. 
 
 

II. IZMJENE 
 

(izmjene su označene osjenčano, novi tekst otisnut je podebljanim slovima, a brisani tekst 
precrtano). 
 
U Dokumentaciji o nabavi, u dijelu priloga: 

 

1. mijenja se dio priloga 4. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 1, redni broj 1.1. u dijelu 
C. OBAVEZNA OPREMA VOZILA, točka v) koja glasi: 

 

v) Pričuvna guma standardnih dimenzija ili smanjenih dimenzija (smanjenih dimenzija u 
slučaju da ih proizvođač nudi kao jedinu opciju u serijskoj opremi s osiguranim prostorom 
za smještaj) 
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Dio priloga 4. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 1., redni broj 1.1. u dijelu C. OBAVEZNA 

OPREMA VOZILA, točka v) sada glasi: 

 

v) Pričuvna guma standardnih dimenzija ili smanjenih dimenzija (smanjenih dimenzija u 
slučaju da ih proizvođač nudi kao jedinu opciju u serijskoj opremi s osiguranim prostorom 
za smještaj). Ukoliko vozilo u serijskoj i dodatnoj opremi nema opciju prostora za 
smještaj pričuvnog kotača, moguće je ponuditi vozilo kod kojeg je pričuvni kotač 
smanjenih dimenzija isporučen i fiksno učvršćen u prtljažniku vozila zatvoren u 
adekvatnu navlaku sa kompletnim alatom potrebnim za izmjenu istog. 

 
  
2. mijenja se dio priloga 4. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 2, redni broj 2.1. u dijelu 

C. OBAVEZNA OPREMA VOZILA, točka n) koja glasi: 
 

n) Zatamnjena stražnje vjetrobransko i bočna stakla putničkog prostora folijom 
 
Dio priloga 4. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 1., redni broj 2.1. u dijelu C. OBAVEZNA 

2OPREMA VOZILA, točka n) sada glasi: 

 
n) Zatamnjena stražnje vjetrobransko i bočna stakla putničkog prostora folijom ili tvornički 

zatamnjena 
 


